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Abstrakt 
 
Mitt examensarbete behandlar frågeställningen: Hur gestaltar iscensatta och approprierade 
självporträtt identitet och kön/genus och vad får det för konsekvenser för hur vi betraktar oss 
själva och andra människor? Jag vill med min undersökning försöka problematisera och vidga 
sätten att använda självporträtt på som uppgift i skolan. Att visa upp hur samtida konstnärer 
jobbar med självporträtt, tror jag kan skapa en mer dynamisk bild av vad ett självporträtt är 
och kan vara för eleverna. Att göra ett självporträtt betyder inte att man måste visa sitt ”riktiga 
jag”. Det kan handla om att leka och försätta sig själv i olika roller, vilket kan upplevas som 
väldigt befriande och lustfyllt. I viss mån kan man säga att vi människor alltid spelar en roll, 
men i konsten kan man dra dessa roller till det extrema. I uppsatsen analyseras tre stycken 
självporträtt som alla är skapade efter 1980. De har alltså kommit till i vad man inom konsten 
kallar för postmodernismen. Det är Andy Warhols Self-portrait (in Drag), 1981, Cindy 
Shermans Untitled #224, 1990 och Charlotte Gyllenhammars Nachsagen – Ich und Meinhof 
(B 3), 2004. Urvalet är grundat på att konstnärerna i de här verken på ett tydligt sätt arbetar 
med självporträttet som iscensättning och appropriation vilket är det jag vill titta närmare på 
och undersöka. De huvudsakliga teoretiska perspektiven som används är semiotiken och 
psykoanalysen. I analyserna går jag först in på vad man inom semiotiken kallar för den 
manifesta nivån. Med andra ord en beskrivning av hur bilden är uppbyggd och vad som 
konkret finns där att se. Efter det går jag över på den latenta nivån, alltså vad dessa synliga 
tecken kan ha för underliggande betydelser. Resonemangen som uppstår ur detta kopplas 
sedan till teorier som framför allt kan knytas till psykoanalysen, som bland annat den manliga 
blicken, kvinnlig maskerad, kön och genus. I min gestaltning har jag arbetat med att göra egna 
iscensatta och approprierade självporträtt. I en serie fotografier och broderier har jag 
undersökt identitet och kön/genus på ett visuellt gestaltande plan. Parallellt med mitt 
skrivande har jag använt min egen kropp för att visa att vi människor är så mycket mer 
komplexa än de begrepp som vi tillskrivs. Det har varit fascinerande att få upptäcka hur 
bilden kan fungera som en plattform för ett rollspel som kan fortsätta i all oändlighet.  
 
De iscensatta och approprierade självporträtt jag analyserar visar att det inte är lika intressant 
att framställa sig själv så som vi är vana att traditionella självporträtt ser ut längre. Istället 
fokuserar konstnärerna på att försöka få oss att förstå att det sätt som vi ser oss själva och våra 
medmänniskor på är konstruerat av det samhälle vi lever i. En värld som upprättat två olika 
kön vilka tillskrivits olika egenskaper och attribut. Där kvinnan är objektet och mannen utgör 
normen för hela samhällskonstruktionen. Han har makten och det är hans begär som styr 
blicken. Andy Warhol, Cindy Sherman och Charlotte Gyllenhammar bilder bidrar alla till att 
ifrågasätta denna makt och blick. De är en del i arbetet att skapa medvetna betraktare som 
förstår att kvinnan inte är ett objekt och att maskuliniteten inte tillhör mannen och feminiteten 
inte tillhör kvinnan. För att kunna få en universell jämställd blick måste den manliga blicken 
analyseras och nedmonteras. Blicken kan förändras, men det förutsätter att vi ständigt 
ifrågasätter den. Att i bildundervisningen arbeta med frågor som rör identitet och kön/genus 
genom självporträtt tror jag kan bidra till att förändra synen på vad som är ”normalt”. Skolan 
är en plats där ungdomar dagligen försöker anpassa sig till rådande normer för att passa in och 
känna att de tillhör en grupp. Vi behöver öppna upp gränserna vi sätter upp för oss själva och 
andra. Den ”normala människan” existerar inte någon annanstans än i fantasin. 
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”Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existera icke; på en obetydlig 

verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster: en blandning av minnen, 

upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, 

dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är 

drömmarens.” 
 

( August Strindberg, ur inledningen av Ett Drömspel) 
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INLEDNING 

BAKGRUND 
Få saker intresserar oss människor så mycket som det egna jaget. Vi studerar oss själva i 

spegeln dag ut och dag in med samma inlevelse och försöker komma underfund med vem den 

där personen egentligen är som blickar tillbaka på oss genom glaset. Ser jag verkligen ut så 

som jag gör när jag tittar mig själv i spegeln? Ibland önskar man att det skulle kunna vara 

möjligt att stiga ut ur sin egen kropp och för en stund få betrakta den så som andra människor 

runt omkring gör. Få en distans till sig själv och sitt yttre. Att möta sig själv precis så som 

man möter en annan människa. Självporträttet som motivkategori vittnar om att fascinationen 

för den egna personen sysselsatt konstnärer i alla tider.  

  

Barbro Werkmäster skriver att det är under 1400- talet som de första autonoma självporträtten 

målas. Detta kan ses som ett tecken på konstnärens statusmässiga förflyttning från 

hantverkare till att jämställas med de intellektuella. Det är även ett tecken på 

renässansmänniskans strävan efter att vara en självständig individ som är kapabel att på egen 

hand styra och skapa sitt eget liv.1  

 

Bia Mankell skriver i sin avhandling om självporträtt att blicken och spegeln är två 

grundelement inom självporträttsgenren.2 En konstnär arbetar med blicken och den får därför 

stå som en metafor för kunskapen om det egna jaget och hur den kunskapen skapas. 

Konstnären ser in i sig själv och når på så sätt självkännedom. Blicken har ansetts vara det 

instrument med vars hjälp vi kan förstå oss själva och vår omvärld. Självklart ska detta ses på 

ett metaforiskt plan och något som är präglat av vår kultur och språk. Även en människa som 

saknar förmågan att se kan nå kunskap om sig själv och världen runt omkring. Enligt myten 

om Narcissus, som förstörde bilden av sig själv i vattnet genom att röra vid den, är det i 

spegelbilden som identiteten gestaltas och kan uppfattas av oss. För att Narcissus spegelbild 

skulle komma tillbaka krävdes det att han bara fick betrakta bilden och inte försöka känna på 

den. Teoretikern Jacques Lacan har utvecklat en idé om människans identitet som imaginär. 

När det lilla barnet ser sin egen avbild i spegeln, identifierar den sig med denna bild och det 

                                                
1 Werkmäster, Barbro (1991), ”Av bild – själv bild – bild själv. Om kvinnliga konstnärers självporträtt.” i: 
Konsthistorisk tidskrift, årgång LX, häfte 2. 1991. s. 72. 
2 Mankell, Bia (2003), Självporträtt. En bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst, Acta Universitatis 
Gothoburgensis Göteborg,s.Mankell Bia, s. 11ff. 
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skapas ett slags idealjag. Lacan menar att identiteten kommer tillbaka till oss som bild genom 

spegling. På detta sätt blir bilden en utgångspunkt för människans identitetsuppfattning.3 

 

I den klassiska självporträttsblicken har relationen mest handlat om den som betraktar 

spegelbilden och den betraktade i spegeln. Blicken som utforskar den egna bilden och det 

egna jaget. Det är en blick som inte alltid varit öppen för en dialog med betraktaren av själva 

konstverket. På senare tid har mycket feministisk film och konstteori fokuserat på blicken och 

några av de främsta teoretikerna som intresserat sig för detta område är Laura Mulvey, Mary 

Anne Douane och Griselda Pollock. Man har bland annat studerat hur makt och 

identitetsstrukturer kan friläggas i bilder genom att relationen mellan den som betraktar och 

de/det betraktade analyseras. För självporträttet innebär denna fokusering på blicken att sätten 

att tolka dessa bilder på blir fler.4 

 

Självporträttet har även en nära anknytning till synen på konstnärsrollen, som är utvecklad i 

en manlig tradition. Konstnärsrollen har stärkt en allmän uppfattning om konstnären som en 

speciellt intressant person värd att presentera för omvärlden. Genom självporträtt har vi fått en 

bild av världens erkända stora konstnärer vilka alla till största delen varit män. Med andra ord 

kan man säga att självporträttet som motivkategori, med alla sina kännetecken och teman 

skapats utifrån den manliga konstnären som norm.5 

 

Den här uppsatsen kommer att beröra tre stycken självporträtt som alla är skapade efter 1980. 

De har alltså kommit till i vad man inom konsten kallar för postmodernismen. ”Postmodernist 

art is about something – some cultural condition, psychic malaise or social issue – much more 

overtly than modernism ever was.”6 Man skulle kunna säga att postmodernistisk konst på 

många sätt handlar om ett ifrågasättande. Konst som i olika medier får människan att se sig 

själv, sina medmänniskor och sitt samhälle i en ny synvinkel. Helt enkelt upptäcka saker man 

inte sett innan.  

 

I takt med att synen på både konsten och konstnärsrollen förändrats, har även formerna för 

hur konstnärerna framställer sig själva i sina självporträtt blivit annorlunda.  

                                                
3 Ibid., s. 11f, 
4 Ibid., s. 13, 
5 Ibid., s. 13f, 
6 Perry, Gill & Wood, Paul (red.) (2004)Themes in contemporary art, Yale University Press, New Haven and 
London in association with The Open University, s. 29. 
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Konstnärens självbild blir mer problematisk och fragmentarisk i likhet med vår tids syn på identitet, som samlar 
ett helt spektrum av identiteter och roller. I medvetenheten om detta har en ny typ av gestaltningar vuxit fram. 
Här utkristalliseras flera gestaltningstyper i vilka konstnären ikläder sig andra jag och andra roller, ofta för att 
peka på identitetens problematik och komplexitet samt dess sociala konstruktion där könsrollsaspekterna är 
centrala.7 
 
Självporträtten som jag analyserar berör alla det som går att läsa i citatet ovan. De är även 

fotografier vilket medför att de ger upphov till andra tolkningsmöjligheter än vad en målning 

gör. I ett fotografiskt självporträtt möter konstnären sin egen blick först i betraktandet av den 

färdiga bilden. Detta skiljer sig från det traditionella självporträttet där konstnären spenderat 

timmar på att studera sin egen blick och sina anletsdrag i spegeln samtidigt som hon eller han 

målar av detta. På många sätt uppfattar vi ett foto som något mer ”verkligt” än en målning, ja 

rent utav en sanningssägare. Precis som när vi ser oss själva i spegeln tror vi oss få ett bevis 

på hur vi ser ut. Samtidigt är det inte sig själv man ser där på fotografiet, utan bilden av sig 

själv. Ytterligare en aspekt är viktig att ta upp och det är förhållandet till fotot som 

iscensättning. I vårt vardagliga liv är vi vana att möta foton i dagstidningar, på reklampelare, i 

affärer, på hemmets väggar och i fotoalbum. Ofta är det bilder som är tagna för att visa på 

saker som hänt, produkter vi borde köpa eller för att visa hur en person ser ut, som i porträtt 

av släktingar och vänner. Bilderna som behandlas i den här uppsatsen är alla iscensatta 

fotografier vilket betyder att de är konstruerade av konstnären in i minsta detalj. De lyfter 

fram och ifrågasätter relationen mellan blick och objekt som finns i fotot och hur det påverkar 

oss. Med vems blick är det jag betraktar objektet på bilden? Hur påverkar det vad det är jag 

ser och läser in i bilden? Syftet med ett iscensatt fotografiskt självporträtt är inte att visa upp 

sig själv utan istället visa för betraktaren hur konstruerad bilden av oss själva och andra är och 

vad det har för effekt på oss. Att jobba med fotografiet som iscensättning innebär att man 

utmanar och problematiserar synen på vår föreställning om ”verkligheten” genom bilder och 

hur dessa framställer människan.  

 

SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 
 Runt om i landets bildsalar är självporträttet i form av att titta i spegeln och måla det man ser 

så realistiskt som möjligt, en vanlig uppgift för eleverna. Ofta handlar diskussionerna om hur 

pass lik bilden är den verkliga personens utseende. Jag vill med den här undersökningen 

försöka problematisera och vidga sätten att använda självporträtt på som uppgift i skolan. Bia 

Mankell skriver: ”Att pendla mellan yttre och inre, att i den bild jag skapar av mig själv möta 

                                                
7 Mankell (2003), s. 234. 
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den Andre som enligt Lacan uppstår i mötet mellan den seende och det sedda. Att i mötet med 

den Andre i sig själv samtidigt bära med sig sitt inre innebär ett förfrämligande som också står 

för fascination, ett begär.”8 Alla människor är intresserade av sig själva. Genom självporträtt 

kan eleverna både få skapa bilder och uppleva den fascination som uppstår vid betraktandet 

av dessa bilder. Att i skolan visa upp hur samtida konstnärer jobbar med självporträtt, tror jag 

kan skapa en mer dynamisk bild av vad ett självporträtt är och kan vara för eleverna. Att göra 

ett självporträtt betyder inte att man behöver visa sitt ”riktiga jag”. Det kan handla om att leka 

och försätta sig själv i olika roller, vilket kan upplevas som oerhört befriande och lustfullt. I 

viss mån kan man säga att vi människor alltid spelar en roll till viss del, men i konsten kan 

man dra dessa roller till det extrema. Ingenting är förbjudet utan du kan få bli vem du vill. Det 

kan vara lockande för eleverna och ett sätt att skapa distans till sig själv. Kameran kan vara ett 

användbart verktyg för att gestalta detta. Framför allt digitalkameran då man får fram ett 

resultat direkt. Bilderna kan sedan utvecklas, kanske i helt andra material och på så sätt skapar 

man nya spänningar som kan vara intressanta. Att jobba med självporträttet på ett sådant lek 

och lustfyllt sätt kan bli en möjlighet att förankra och föra fram viktiga frågor som berör kön 

och identitet, vilka annars kan vara svåra att behandla på ett bra sätt. Leken görs till allvar i 

syfte att öka elevernas tolerans mot varandras olikheter som människor. Bilder är ofta bra som 

utgångspunkt när man vill skapa en diskussion. Med sin direkthet skapar de reaktioner på en 

gång.  

 

Min frågeställning är, med utgångspunkt i det som skrivits ovan: Hur gestaltar iscensatta och 

approprierade självporträtt identitet och kön/genus9 och vad får det för konsekvenser för hur 

vi betraktar oss själva och andra människor? 

 

TEORETISKT PERSPEKTIV 
De huvudsakliga teoretiska perspektiv jag använder mig av är semiotiken och psykoanalysen. 

Enligt Gillian Rose fokuserar semiotiken på själva bilden och riktar inget fokus på betraktaren 

av bilden.10 Psykoanalysen däremot fokuserar speciellt på bilders effekt på betraktaren.11 En 

                                                
8 Mankell (2003), s. 88. 
9 “Introducerandet av genusbegreppet har gjort det lättare att på ett systematiskt sätt tala om kvinnor och män, 
om manligt och kvinnligt, utan att behöva härleda detta tal till biologiska skillnader. Även om försöken att 
definiera begreppet fortfarande är föremål för en livlig inomfeministisk diskussion, tycks de flesta feministiska 
forskare vara ense om förståelsen av genus som en kulturellt skapad maktordning relaterad till föreställningar om 
manligt och kvinnligt.” Ambjörnsson, Fanny (2004) I en klass för sig, Ordfront förlag, Stockholm, s. 12. 
10 Rose, Gillian (2001), Visual Methodologies, An introduction to the Interpretation of Visual Materials, Sage 
Publications London, s. 99. 
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blandning av dessa två kan fungera bra för min undersökning därför att de tillsammans ser till 

både själva bilden och till det subjekt som betraktar den. Rose skriver att vi människor lär oss 

att se och tolka det sedda på ett speciellt sätt och detta påverkar oss varje gång vi betraktar 

någon/något.12 Konstnärer arbetar ofta med att försöka få oss att omvärdera våra inlärda 

synsätt. Det blir uppenbart i de bilder jag valt att ta upp och analysera och därför är relationen 

mellan blick och objekt relevant för min undersökning. 

 

Det centrala i min frågeställning handlar om hur identitet och kön/genus gestaltas i de 

iscensatta och approprierade självporträtten jag behandlar. Jag vänder mig därför till Lacan 

och hans teorier om identiteten som imaginär. Den nämns kort i inledningen och kommer 

även att tas upp inne i undersökningen i relation till fotografiet som medium. I samma avsnitt 

kommer också Roland Barthes och hans tankar om fotografiet att citeras. Judith Butlers 

teorier om könet som något performativt är viktiga i detta sammanhang då konstverken jag 

analyserar uppenbart laborerar med begreppen kön och genus. I min frågeställning skriver jag 

kön/genus och jag tänkte nu förklara varför. Butler skriver: 
Om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, då är kanske den konstruktion som kallas >kön> lika mycket 
kulturellt konstruerat som genus; ja, kanske den aldrig varit annat än genus, vilket skulle få till konsekvens att 
distinktionen mellan kön och genus visar sig inte vara någon distinktion alls. Det är alltså inte rimligt att 
definiera genus som könets kulturella tolkning, om kön i sig är en genuskodad kategori. Genus bör inte förstås 
som enbart det kulturella påförandet av betydelser på ett förbestämt kön (en rättslig konception), genus måste 
också beteckna den produktionsapparatur varigenom könen själva upprättas.13 
 
Det är utifrån synsättet i citatet ovan som jag valt att hålla ihop begreppen och inte skilja dem 

åt. Laura Mulvey med sina teorier om den manliga blicken och Joan Rivière som skriver om 

kvinnligheten som maskerad kommer också att tas upp i anslutning till bildanalyserna. Bia 

Mankells avhandling Självporträtt har varit värdefull när det gäller att förstå självporträttet 

som motivkategori och hur den har utvecklats. Till sist har Fanny Ambjörnssons avhandling I 

en klass för sig om genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer varit bra och inspirerande 

när jag relaterat min frågeställning till skolan. Hon har i sin undersökning influerats av det 

poststrukturalistiska perspektivets syn på identitet och kön/genus och refererar till Butler: 

”Enligt detta perspektiv existerar inte genus (eller andra dimensioner av identitet) bortom de 

handlingar vi dagligen utför. Det finns alltså inget biologiskt eller naturligt kön som 

bestämmer våra identiteter som kvinnor och män. Annorlunda uttryckt är genus inte en orsak 

till, utan snarare en effekt av olika sorters handlingar.”14 Vi blir alltså dem vi är genom de 

                                                                                                                                                   
11 Ibid., s.101, 
12 Ibid., s.104, 
13 Butler, Judith (2005) Könet brinner, Svenska utgåvan, Bokförlaget Natur och Kultur, s. 46. 
14 Ambjörnsson a.a., s.12. 
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handlingar som vi utför. Genus är inte ett statiskt tillstånd utan en ständigt pågående 

process.15 

 

UNDERSÖKNINGEN 

EMPIRI 
I min undersökning vill jag reda ut hur de iscensatta och approprierade självporträtten kan se 

ut och på vilket sätt identitet och kön/genus gestaltas i bilderna. Jag har valt att göra detta med 

hjälp av tre verk av tre olika konstnärer. Det är Andy Warhols Self-portrait (in Drag), 1981, 

Cindy Shermans Untitled #224, 1990 och Charlotte Gyllenhammars Nachsagen - Ich und 

Meinhof (B 3), 2004. Det sistnämnda är ett verk som består av tre fotografier och en video där 

Charlotte Gyllenhammar ikläder sig rollen som både David Bowies alter ego Ziggy Stradust 

och Ulrike Meinhof. Jag har valt ut två av dessa fotografier till min undersökning. 

Anledningen till att jag begränsar mig så är att materialet annars skulle bli för omfattande och 

inte rymmas inom ramarna för denna uppsats. Urvalet är grundat på att konstnärerna i de här 

verken på ett tydligt sätt arbetar med självporträttet som iscensättning och appropriation vilket 

är det jag vill titta närmare på och undersöka. 

 

METOD 
I början av undersökningen kommer jag översiktligt att redogöra för vad iscensättning och 

appropriation handlar om. Efter det kommer ett litet avsnitt som behandlar fotografiet som 

medium. Här tar jag upp vad som skiljer ett målat självporträtt från ett självporträtt i fotografi 

och även vad som händer när man väljer att jobba med fotografiet som iscensättning. Hur 

detta förändrar upplevelsen av bilden och problematiserar vår uppfattning om vad som är 

”verkligt”, som jag tidigare nämnde i inledningen. Jag tycker att det är relevant med tanke på 

att alla de verk jag analyserar är iscensatta fotografier. Sedan går jag igenom och analysera 

varje konstverk för sig. I analyserna går jag först in på vad man inom semiotiken kallar för 

den manifesta nivån. Med andra ord en beskrivning av hur bilden är uppbyggd och vad som 

konkret finns där att se. Efter det kommer jag mer att gå över på den latenta nivån, alltså vad 

dessa synliga tecken kan ha för underliggande betydelser. Resonemangen som uppstår ur detta 

tänker jag sedan koppla till teorier som framför allt kan knytas till psykoanalysen, som bland 

annat den manliga blicken, kvinnlig maskerad, kön och genus. Jag gör det för att försöka få 

fram och tydliggöra på vilket sätt identitet och kön/genus gestaltas i bilderna och vad detta får 
                                                
15 Ambjörnsson (2004), s. 12f. 
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för konsekvenser för hur vi betraktar oss själva och andra människor. Gillian Rose skriver att 

det inte finns något absolut rätt eller fel sätt att tolka bilder på.16 Bilder är mångtydiga och en 

metod kan inte täcka allt. Även tolkarens perspektiv styr tolkningen Jag tolkar bilderna ur ett 

identitets - och könsperspektiv och därför koncentrerar jag mig på att hitta saker i bilderna 

som kan vara relevanta för detta sammanhang.  

 

BEARBETNING OCH ANALYS  

VAD ÄR ISCENSÄTTNING OCH APPROPRIATION? 
I sin avhandling om Självporträtt skriver Bia Mankell att appropriation bör räknas till 

iscensättning, att de kan samverka, men att de skiljer sig åt på ett plan. I ett approprierat 

självporträtt låter konstnären sin egen person träda tillbaka in i en annan, ofta berömd 

konstnärs verk och gör det till sitt.17 I ett iscensatt självporträtt finns konstnärens gestalt alltid 

kvar någonstans, trots att hon eller han tonat ner sin egen person för iklädandet av en annan 

typ eller roll.18 I en appropriation träder konstnären in i en bild som redan är fylld av 

betydelser. Detta konstnärliga grepp gör att nya betydelser skapas och bilden kan tolkas på 

nytt i en annan kontext. Vilket sätter fingret på hur mångtydiga bilder är. Som betraktare får 

vi möjlighet att se en gammal bild i nytt ljus, vilket kan få oss att ifrågasätta den gamla 

tolkningen. Det bildas en slags distans till bilden som sätter fokus på hur bilder framställs och 

representeras och hur det skapar vår uppfattning om dem.19 Under modernismen strävade ofta 

konstnären efter att gestalta ett personligt uttryck i sina verk. I den postmoderna konsten 

däremot tycks konstnären sträva efter det motsatta. Genom att iscensätta och ikläda sig andra 

jag lyfter konstnärerna fram viktiga och problematiska frågor bland annat om hur identitet 

skapas och hur könsroller konstrueras i dagens samhälle. Många iscensatta konstverk har 

vuxit fram ur performance, video och fotokonsten.20 

 

Iscensättning har nära relation till både performance, det teatrala och till allegorin. I en 

iscensättning använder konstnären sin egen gestalt för att spela en annan roll. Betraktaren får 

uppleva verklighet och teater på samma gång. Återigen handlar det om att göra 

representationen tydlig genom att fokusera på själva framställningen och på så sätt skapa 

                                                
16 Rose (2001), s.101. 
17 Mankell (2003), s. 240. 
18 Mankell (2003), s. 233. 
19 Mankell (2003), s. 240f. 
20 Mankell (2003), s. 234. 
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distans. Betraktaren görs ständigt medveten om iscensättningen.21 En allegori brukar 

beskrivas som en berättelse där man vill synliggöra något annat än det som konkret finns på 

bilden. Precis som iscensättningen är allegorin teatral och karaktärerna spelar ofta roller 

försedda med olika attribut. Genom att läsa gestalterna och sakerna som tecken kommer man 

fram till vad bilden betyder. Allegorin har en språklig struktur och ofta är det meningen att 

den ska lära oss något, helst i moraliskt syfte.22  

 

MED FOTOGRAFIET SOM MEDIUM 
Som tidigare nämnts har många iscensatta konstverk vuxit fram ur just performance, video 

och fotokonsten. Mediet som är i fokus i denna uppsats är just fotografiet som iscensättning. 

  

“We regard the photograph, the picture on our wall, as the object itself (the man, landscape, 

and so on) depicted there. This need not have been so. We could easily imagine people who 

did not have this relation to such pictures. Who, for example, would be repelled by 

photographs, because a face without colour and even perhaps a face in reduced proportions 

struck them as inhuman.”23 Jag tycker att citatet på ett bra sätt visar på vår föreställning om 

fotografiet som självklart och något som visar oss en representation av ”verkligheten”. Det är 

oerhört svårt att föreställa sig en värld utan fotografiet. Jag tror att konstnärer som väljer att 

jobba med fotografiet som iscensättning gör det för att det finns en intressant relation mellan 

de inneboende förväntningar vi har på mediet som något som visar oss ”verkligheten” och hur 

detta går att manipulera.  

 

Barbro Werkmäster refererar till Lacan och skriver att när barnet ser sig själv i spegeln så 

uppfattar den sin spegelbild som en egen fristående gestalt som den tror sig vara. Det hela 

leder till att barnet kommer att se sig själv som ett eget subjekt avskilt från sin mamma. 

Bilden av barnet, den andre, blir helt enkelt ett yttre tecken på att barnet existerar som egen 

individ. Denna teoretiska ”bild” skulle kunna användas som en metafor för vad som händer 

när en konstnär skapar ett självporträtt.24 Skillnaden mellan fotograferade självporträtt och 

målade är att vi uppfattar fotografiet som mer ”verkligt”, igenkänningsfaktorn är högre och 

konstnären möter sin blick först i den färdiga statiska bilden. Fotot blir spegeln i vilken 
                                                
21 Mankell (2003), s. 234f. 
22 Mankell (2003), s. 236. 
23 Shawcross. M, Nancy (1997),  Roland Barthes on Photography, The Critical Tradition in Perspective, 
University Press of Florida, s. 25. 
24 Werkmäster a.a., s. 72. 
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konstnären får syn på sin Andra och denna bild blandas med alla andra bilder som finns av 

människor vilket påverkar vad konstnären läser in i sin egen bild.  

 

Betraktaren positioneras på ett speciellt sätt av att självporträttet är ett fotografi. Ett fotografi 

konstruerar både en blick och ett objekt. Att titta på ett fotografi innebär att man som 

betraktare kan identifiera sig med kameraögat, som enligt Mulvey till största delen är manligt 

och tillfredsställer manliga behov.25 Det är alltså genom ett manligt synsätt vi blivit fostrade 

att se på vår omvärld, där kvinnan blivit det passiva objektet och mannen är könet som har 

makten. Lena-Maija Rossi skriver: ”I takt med att våra vardagsliv alltmer tas över av bilder 

får blicken, kontrollen av blicken, och det faktum att man är eller definieras som föremål för 

blicken, ett djupgående inflytande på maktutövningen i samhället.”26 Bilderna jag tar upp och 

analyserar i den här uppsatsen problematiserar uppenbarligen konstruktionen av blicken och 

hur vi genom den definierar vår omvärld. Man kan säga att konstnärerna försöker ta tillbaka 

blicken och göra det tydligt hur konstruerad representationen av kön/genus och identitet är i 

den bildvärld vi omges av. Vidare skriver Rossi att: ”…betydelser inom fotografin 

konstrueras på flera olika nivåer: de påverkas inte bara – och i sista hand kanske minst – av 

fotografens biologiska kön utan också av allmänna konventioner om hur sexualitet ska 

avbildas och av betraktarens kön och attityder.”27 ”Den manliga blicken” handlar alltså inte så 

mycket om vilket kön det är som stått bakom kameran, utan snarare hela det rådande 

samhällets syn och värdering av manligt respektive kvinnligt. Det påverkar i sin tur vad 

betraktaren läser in i bilden. Genom att iscensätta sina självporträtt synliggör konstnären för 

betraktaren hur bilder och samhälle skapar synen vi har av oss själva och andra. Hur mycket 

jag än står och försöker se mitt riktiga jag i spegeln så har jag ändå en massa andra bilder där 

som påverkar hur jag ser på mig själv. Det går aldrig att fånga en sann bild av ett mänskligt 

subjekt för vi är alla konstruktioner av det samhälle vi vuxit upp i. Ett iscensatt fotografi 

skapar distans och sätter fokus på representationen. Betraktaren blir medveten om att det är ett 

konstruerat foto totalt regisserat av konstnären själv. Man kan säga att detta konstnärliga 

grepp leder betraktaren till en mer kritisk inställning till alla de fotografier som våra ögon 

registrerar. 

 

                                                
25 Rossi, Lena – Maaija (1993/1995) Mulvey refererad i: ”Att re-turnera blicken”, i Lindberg, Anna Lena (red.) 
Konst, kön och blick, Stockholm: Norstedts förlag, s. 212. 
26 Ibid., s. 212, 
27 Ibid., s. 213, 
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ANDY WARHOL SELF-PORTRAIT (IN DRAG), 1981 
 

 
 

Bilden ser ut att vara ett porträtt av en kvinna i blond page med klarröda läppar. Ögonen är 

svärtade med kajal och blicken riktad in i kameran. Ögonlocken är målade med ögonskugga 

och ögonbrynen är grova och oplockade. Bilden är beskuren en bit ovanför bröstet, huden på 

axlar och hals är bar och inga kläder är synliga. Lite rouge syns på kinderna. Bakgrunden är 

neutral beige med smala mörka skuggor från den avporträtterades gestalt. Titeln på verket 

antyder att det är ett självporträtt (in Drag) av Andy Warhol från 1981. Det är alltså en bild av 

Andy Warhol iklädd rollen som kvinna. Porträttet känns naket och blicken en aning 

avvaktande på gränsen till ängslig.  

 

Ted Mann skriver att detta självporträtt av Andy Warhol är ett i en serie Self-portraits in drag, 

alla polaroidbilder, som kom till i början av 80-talet i samarbete med fotografen Christopher 

Makos. Den här bilden, där konstnären ikläder sig rollen som kvinna och gör en performance 

framför kameran, för tankarna till Man Rays bilder av Duchamp iklädd rollen som sitt 

kvinnliga alter ego Rrose Sélavy. Andy Warhol var väldigt intresserad av hur man konstruerar 

identiteter och spelar olika roller. I många självporträtt verkar han vara mer intresserad av att 

framställa en mask än sig själv. Även i hans vardagliga liv strävande Warhol efter att reducera 

sig själv till just en yta, en superkändis, där det inte fanns någonting bakom det synliga.28  

 

                                                
28 http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_163_3.html Ted Mann, besöksdatum: 2007-04-10. 
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Self-portrait (in Drag) väcker tankar och frågor om kön, genus, homosexualitet, 

heterosexualitet, dragqueens, dragkings, bögar, flator, kvinnlighet, manlighet och så vidare. 

Den kanske mest kända teoretikern inom detta område är queerteoretikern Judith Butler och 

hennes syn på kön som något performativt. ”Kännetecknande för begreppet performativitet är 

betoningen på aktivt verksamma processer. Fokus ligger inte på färdiga, avslutade och 

fixerade resultat utan på att sociala praktiker aktivt skapar kön/genus, sexualiteter, etniciteter 

och andra avgörande sociala kategorier.”29 Att jag som betraktare ser Andy Warhol som 

kvinna på bilden handlar alltså om att han klätt sig i attribut som det samhälle jag lever i valt 

att tillskriva kvinnligheten. Genom att sätta på sig en blond peruk och måla läpparna röda 

sätter Warhol fingret på hur tydliga ramar och gränser vi sätter upp för könet och för oss 

själva.  

 

Att kunna sortera in människor vi möter antingen i kategorin man eller kvinna, verkar vara ett 

av våra mest grundläggande behov. Man behöver bara vända sig till sig själv, hur man i 

tunnelbanan upptäcker att man sitter och funderar över vilket kön människan som sitter 

mittemot egentligen tillhör. Är det en pojke? Nej vänta! Det måste vara en flicka, eller? Män 

ska vara manliga och maskulina, kvinnor i sin tur ska vara kvinnliga och feminina. Då är 

ordningen upprättad och vi slipper bli förvirrade. Butler visar dock att uppfattningen om 

kön/genus är mycket mer komplext än vad vi vill försöka få det till. ”Drag-performance 

arbetar med skillnaden mellan aktörens anatomi och det genus som framställs. Men i 

realiteten står vi inför tre förbundna dimensioner av signifikant kroppslighet: anatomiskt kön, 

genusidentitet och genusperformance.” 30 Vad Butler menar med detta är som jag förstår det 

att en dragqueen kan ha ett anatomiskt kön, men att detta kön inte behöver ha med personens 

genus att göra. Om personen är en feminin man så är mannen det anatomiska könet och det 

feminina, personens genusidentitet. Om den feminina mannen i drag framställer sig själv som 

en kvinna genom att ikläda sig kvinnliga attribut och på det sättet blir en dragqueen, har 

ingenting att göra med drag artistens ursprungliga kön och genusidentitet. ”När drag imiterar 

genus, avslöjar det implicit genus imitativa struktur – liksom dess oförutsägbarhet.”31 Det 

finns inget redan existerande och sant genus säger Butler. Att göra en drag handlar inte om att 

imitera ett genus som tillhör en annan grupp, utan istället iscensätter en drag hur alla genus tar 

sin form. Att vara kvinna behöver inte betyda att man måste vara kvinnlig och att vara man 

                                                
29 Butler a.a., s. 14. 
30 Butler (2005), s. 91f. 
31 Butler (2005), s.92. 
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behöver inte betyda att man måste vara manlig. Det manliga könet äger inte maskuliniteten 

och det kvinnliga könet äger inte det feminina. Man kan säga att drag imiterar en imitation 

(tillfällig konstruktion), alltså genus, som inte har något original. Det hela blir en imitation 

som skapar föreställningen om att det skulle finnas ett original, en illusion om en 

heterosexuell ursprungsidentitet.32  ”Drag fungerar subversivt i så motto att det återspeglar de 

vardagliga förklädnadsakter som gestaltar och naturaliserar heterosexuella idealgenus. Genom 

att drag gör denna exponering undermineras deras makt. Men det finns ingen garanti för att 

en sådan exponering av heterosexualitetens förmenta naturlighet leder till att den 

detroniseras.”33 Om det nu är så att kön/genus egentligen inte finns utan är produkter av 

sociala praktiker så kan dessa omformas så att människor inte blir diskriminerade. Det som 

skapats av samhället kan också omskapas. Svårigheten med att göra detta tror jag ligger i att 

det skulle störa en slags uppbyggd ordning och frågan är om alla skulle vara villiga att ge upp 

den?  

 

Vad är det egentligen som händer då Andy Warhol gör ett fotografiskt iscensatt självporträtt 

in drag? Hur påverkas vi som betraktare och vad händer med blicken? Vem tittar på vad? 

Precis som jag tidigare nämnde under avsnittet med fotot som medium, bildas betydelser i 

fotografiet på många olika nivåer och mycket är beroende av hur vi är vana att exempelvis 

sexualitet brukar framställas på bild. Vad betraktaren tillhör för kön och har för åsikter spelar 

också det en stor roll. Warhol iscensätter sig själv som en kvinna, ett objekt för den manliga 

blicken, men han är en man. Genom att iscensätta sig själv som objektet för manlig lust skulle 

man kunna säga att Warhol i någon mening driver med ett heterosexuellt begär. Self-portrait 

(in Drag) öppnar upp för en annan blick än den manliga heterosexuella blicken som utgör 

normen. Han vänder upp och ner på den heteronormativa ordningen och vad vi är vana att 

identifiera oss med. En sådan enkel sak som föreställningen om att män har inte läppstift till 

exempel. Andy Warhols iscensatta självporträtt skapar en bild bortom det ”normala” och 

öppnar upp för nya betraktarpositioner, nya sätt att förhålla sig till bilder på. Genom att visa 

upp en till synes ”fel” bild skapas en spänning och bilden problematiseras. För motsatsen till 

fel är alltid rätt, och precis som Butler säger så finns inget rätt och sant kön/genus. Därför är 

inte Warhols bild ”fel”, utan det blir synsättet och våra normer som ifrågasätts.   

 

                                                
32 Butler (2005), s. 72. 
33 Butler (2005), s.109. 
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CINDY SHERMAN UNTITLED #224, 1990  
 

 
 

 Vid första anblick ser det här fotografiet ut att vara en gammal målning. Bakgrunden är 

mörk, nästan svart. I bildens främre rum syns ett brunt bord där det ligger två stora 

vindruvsklasar på den högra halvan.  Mitt i bilden, bakom bordet, sitter en muskulös yngling i 

halvfigur med ansiktet vänt mot betraktaren. Munnen är en aning öppen och han möter oss 

med blicken. Runt huvudet sitter en krans av gröna blad. Den vältränade överarmen, sedd i 

profil med armbågen lutad mot bordet, är böjd som ett V och handen håller i en grön 

vindruvsklase. En bit av ena låret är synligt i höjd med bordets yttre högra hörn. Överkroppen 

är delvis täckt med ett vitt skynke som är ihopknutet i midjan med en brun/beige sjal vars 

ändar vilar på bordsskivan. 

 

Det är svårt att titta på den här bilden utan att tankarna förs flera hundra år tillbaka i tiden. 

Likheterna med en gammal oljemålning i guldram på ett museum är slående. Det är även helt 

och hållet omöjligt att se att gestalten faktiskt är en kvinna. Vi vet att det är en kvinna för att 

vi har en viss bakgrundinformation om konstnären och att hon använder sig själv som modell 

i sina verk. Man kan säga att Sherman i bilden leker med vår föreställning om manlighet och 

kvinnlighet i konsten. För hur brukar kvinnan egentligen framställas på bild ur en 

konsthistorisk synvinkel?   

 

Jean-Pierre Criqui skriver i artikeln ”The lady vanishes” att detta porträtt är en del i Cindy 

Shermans History Portraits, en serie iscensättningar och appropriationer av gamla 
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mästerverk, gjorda 1989-90. Untitled #224 (1990) har Caravaggios Bacchino Malato (Sjuka 

lilla Bacchus) som förebild. Det som skiljer de båda bilderna motivmässigt åt är att Shermans 

Bacchus, till skillnad från Caravaggios Bacchus med sin ihopkrupna kroppshållning och 

ängsliga blick, inte uppvisar minsta tillstymmelse till sjukdom.          

   
På ursprungsbilden finns även två persikor på bordet bredvid vindruvsklasarna, som inte är 

med i Shermans bild. Om persikorna i Caravaggios bild är en slags allegori för manlighet i 

form av testiklar, så skulle man kunna se frånvaron av dem i Shermans bild som en slags 

ledtråd till betraktaren att det faktiskt är en kvinna som gömmer sig där bakom förklädnaden. 

Man tror att Bacchino Malato är ett av Caravaggios självporträtt. Iså fall blir Shermans 

fotografi en bild av en kvinnlig konstnär som approprierar en manlig konstnär som iscensatt 

sig själv som en mytologisk person. Det hela blir en väldigt komplex bild som går att tolka på 

många olika sätt. Bilden är också sällsynt eftersom den berör två ovanliga former av 

självporträtt. Det första är det historiska självporträttet där konstnären framställer sig själv 

som en historisk eller mytologisk person precis som Caravaggio gör i Bacchino Malato. Den 

andra är när konstnären gör ett självporträtt iklädd rollen som en annan konstnär. Ett historiskt 

exempel på detta är Rembrandts självporträtt som den antika grekiske målaren Zeuxis.34 Jag 

tycker att det mest intressanta med Untitled #224  är hur bilden kommenterar vår konsthistoria 

och kastar ett nytt ljus på den. Cindy Sherman leker med vår uppfattning om vad som är konst 

och hur vi är vana att se på de gamla mästarnas tavlor. Hon använder sin egen kropp som duk 

och sminkar sig så att vi blir osäkra på om det faktiskt är ett fotografi och inte en målning vi 

                                                
34 Criqui, Jean-Pierre (2006), “The lady vanishes”, i: Cindy Sherman, English-language edition Flammarion 
SA/Éditions Jeu de Paume 2006. (Simultaneously published in French as Cindy Sherman (2006) Flammarion 
SA/Éditions Jeu de Paume, Paris) s. 279f. 
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ser. Som betraktare blir man förförd av tanken på hur hon lyckas lura oss. Man vill gå 

närmare och närmare och försöka förstå hur hon gjort. Armen ser så verklig ut, men det kan 

väl ändå inte vara hennes egen? Hur har hon lyckats?   

 

”In the best spirit of carnivalesque ‘misrule’ the History Portraits are after the head (quite 

literally) of painting itself, the ‘high art’ that Sherman has always sought to hijack and 

undermine. In its place, the series enthrones photography (the mechanical servant of painting, 

that Cinderella of the arts), which rises to the challenge with all the glee of a misshapen 

peasant girl jumping into a princess´s bed.”35 Detta citat beskriver vad Sherman faktiskt gör 

då hon approprierar ett känt verk av Caravaggio. Hon tar som kvinna ett kliv in i en 

konsthistoria dominerad av män och hon gör det med mediet som Criqui kallar ”konstens 

Askunge”: fotografiet. Hon gör konst som visar på hur uteslutande vår konsthistoria är. Hade 

Sherman levt samtidigt som Caravaggio hade hon troligtvis aldrig blivit så stor och hyllad 

som hon är idag. Frågan är om hon ens hade fått chansen att hålla i en pensel? I denna bild 

leker Sherman inte bara med roller utan också med representationer eftersom hon approprierar 

en gammal målning genom fotografiet. Detta påverkar betraktandet av bilden. Vi kan inte titta 

på Shermans bild på samma sätt som vi tittar på Caravaggios ursprungsbild. Samtidigt är hans 

bild förutsättningen för Shermans bild. I avsnittet om fotot som medium diskuterade jag att vi 

har en slags förväntning på fotot som något som visar oss ”verkligheten”. På Caravaggios tid 

var det måleriet som ansågs vara ”naturens spegel”. När Criqui kallar fotografiet för 

”konstens Askunge” synliggör han vilken ställning fotografiet haft gentemot måleriet i 

konsthistorien. Shermans bild är ett iscensatt och approprierat fotografi av en målning. 

Genom sin bild problematiserar Sherman den historia och den blick som Caravaggios tavla är 

en produkt av. Hon ifrågasätter hur vår historia har en tendens att dela upp saker i hög 

respektive låg status och där kvinnligheten tillskrivs det senare. Stående inför detta fotografi 

blir betraktaren alltså varse bilden av konsthistorien, som just en bild. En konstruktion skapad 

av rådande samhällsnormer. 

 

Jessika Kempe skriver att det var Cindy Shermans fotografier som lärde henne det faktum att 

en människa aldrig kan bli sedd så som hon eller han tror sig vara sedd. Hur mycket vi än 

försöker forma vår yttre bild så kommer den ändå påverkas och uppblandas med bilderna av 

vad andra ser, tillskriver och läser in i den.36 Vi blir alla inplacerade i fack av andra människor 

                                                
35 Ibid., s. 280, 
36 Kempe, Jessika (2007) ”Cindy Shermans många ansikten”, i Dagens Nyheter Kulturdelen 24/2 2007, s. 12. 
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på grund av hur vi ser ut och beter oss. Hur vi blir bemötta och sedda har mycket att göra med 

vilket kön vi tillhör. Joan Rivière skriver i sin artikel ”Kvinnlighet som maskerad”: ”Jag vill 

visa att kvinnor som strävar efter maskulinitet kan ikläda sig en mask av kvinnlighet för att 

avvärja ångest och en förväntad vedergällning från männens sida.”37 Med sin artikel synliggör 

Rivière hur feminitetens gestaltning i vår kultur är en omedveten struktur som vi skapat. 

Vidare menar hon att vi i denna struktur tillskriver manlighet mer makt och att feminitet och 

maskulinitet inte behöver ha med anatomiskt kön att göra. Hon får oss att se att bilden vi 

skapat av kvinnan egentligen är en fantasi om könsskillnad och som inte speglar de kvinnor 

som finns i verkligheten.38 Kvinnlighet som maskerad kan ge oss ett bra svar på varför 

kvinnan framställs så som hon gör i konsten, på tv, i tidningar, reklam och på film. Ett objekt 

som är till för att tittas på. Cindy Sherman visualiserar bilden av kvinnan som samhällelig 

konstruktion. Med hjälp av sin egen kropp tydliggör hon hur vi skapat bilder av människan 

och gjort detta till normen för vår uppfattning om män och kvinnor. Bilden av Cindy som 

Bacchus leker med vår föreställning om könsidentitet och synen på kvinnan som lägre 

stående. Kvinnor och män har levt lika länge på jorden, men kvinnan har alltid haft en 

underordnad ställning gentemot mannen. Bläddra igenom vilken bok som helst som säger sig 

vara en överblick över vår konsthistoria och räkna hur många kvinnor som tas upp. Resultatet 

man finner känns faktiskt ganska skrämmande då det nästan uteslutande är män som finns där 

på uppslag efter uppslag. Barbro Werkmäster skriver: ”Rembrandts självporträtt beskrivs t.ex. 

som innovation av ett nytt konstnärskoncept. Det första kvinnliga självporträttet var en 

innovation, som förändrade konstnärskonceptet. Varje människa, varje kvinnlig konstnär är 

ett historiskt subjekt. Oavsett inom vilka ramar det sker fattar kvinnor egna beslut och 

påverkar därmed historien.”39 Vi är alla delar av historien. Att Rembrandt är mer känd än 

exempelvis Artemisia Gentileschi handlar om att man i vår värld har valt att tillskriva mannen 

som subjekt mer betydelse än kvinnan. Det betyder inte att det kvinnor gjort och gör inte 

spelar någon roll. Snarare är det så att vi genom konstnärer som Cindy Sherman får ett tillfälle 

att dels se vår historia på ett annat sätt, men också att skriva en ny historia där kvinnor och 

män båda deltar på lika villkor och där ingen blir utesluten. En feministisk konsthistoria kan 

aldrig bli ett komplement till den ”riktiga” historien eftersom den redan ÄR en del av allas 

historia och därmed ska den vara inkluderad på samma sätt som allt annat. 
                                                                                                                                                   
 
37 Rivière, Joan (1929/2001) ”Kvinnligheten som maskerad”, i Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, 
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6, s. 29. 
38 Arrhenius , Sara, red. (2001) ur förordet i : Feministiska konstteorier, Stockholm: Raster Bokförlag, 
Skriftserien Kairos nr 6, s. 15. 
39 Werkmäster (1991), s. 95. 
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”I sina fotografier iscensätter Cindy Sherman vad blicken tycker sig se när den förvandlar 

människan till kategori, objekt och funktion.”40 Människan är så mycket mer bakom bilden 

och det är detta som Sherman försöker visa oss genom sina iscensättningar och 

appropriationer. Det är först när vi vet att det vi ser bara är en bild, som vi kan se igenom 

bilden och förstå att det inte handlar om bilden av en ”verklighet” utan snarare något som vi 

skapat som ”vår verklighet”.  

 

CHARLOTTE GYLLENHAMMAR NACHSAGEN - ICH UND MEINHOF (B 3), 2004. 
 

   
 
På det första fotografiet syns en sittande kvinna i profil och blickar ut ur bilden med näsan 

pekandes åt höger. Bilden är svartvit och beskuren ungefär i knähöjd. Bakgrunden är mörk 

och endast personens gestalt är upplyst av en ljuskälla som verkar komma från höger. 

Händerna vilar på hennes lår och klädedräkten ser ut att vara en overall i grov bomull. Håret 

når ner till slutet av halsen och är lite uppklippt med lugg. Hon ser nästan ut som en skulptur 

med en drömmande och sorgsen blick. Man börjar undra vem hon är, varför hon blir 

porträtterad och vad det är hon egentligen har på sig? 

 

På det andra fotografiet, som är i färg, framträder en gestalt i halvfigur. Bakgrunden är mörk 

och gestaltens klädedräkt, som ser ut att vara en slags rock klädd med något glittrigt i blått 

och rosarött, reflekterar ljuset och skapar vita prismor. Dessa prismor, eller blänk som man 

                                                
40 Kempe a.a., s.12, 
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kanske också skulle kunna kalla dem, täcker delvis för gestaltens ansikte och händer. Detta 

gör det extra svårt att kunna avgöra om personen på bilden är en man eller en kvinna. Håret är 

rött och klippt i en så kallad ”hockeyfrilla”. Det ser ut som att gestalten sitter ner med 

händerna i sitt knä. Kroppshållningen är rak och huvudet är en aning vänt åt sidan och blicken 

riktad ut genom bildens vänstra sida.  Om man är det minsta intresserad av 70 tals musik så är 

det svårt att inte se gestaltens likhet med David Bowies alter ego Ziggy Stardust. 

 

Båda bilderna är en del av Charlotte Gyllenhammars självporträtt Nachsagen - Ich und 

Meinhof (B 3), från 2004. Titeln betyder ungefär Härma/härmning – Jag och Meinhof och 

verket består av tre fotografier och en video, men i den här analysen har jag valt att bara ta 

med två av fotografierna. Magdalena Dziurlikowska skriver i Paletten att Gyllenhammar i 

självporträtten ikläder sig rollen som Ulrike Meinhof och David Bowies alter ego Ziggy 

Stardust, som en slags efterhärmning och en idolhyllning. Iklädd rollen som Meinhof visar 

Gyllenhammar på människors fascination över våldsverkare och idealister. Ulrike Meinhof 

betedde sig inte på ett feminint sätt, men betraktas ändå i mångas ögon som en attraktiv 

kvinna. I rollen som artisten Ziggy Stardust möter konstnären sin publik i en dubbel-drag, där 

hon som kvinna klätt ut sig till en androgyn man. När Bowie förvandlades till Ziggy Stardust 

blev han gränsöverskridande och förförde både kvinnor och män. Han lekte med vårt 

västerländska samhälles växlande mellan homoerotik och homofobi. Med sitt självporträtt 

visar Charlotte Gyllenhammar hur lätt kön konstrueras och att en person kan rymma flera 

kön.41 Genom att ikläda sig rollen som Meinhof återkallar Gyllenhammar bilden av en 

politisk våldsverkare och idealist, som dessutom var kvinna. Hon visar därmed på en 

kvinnoroll långt bortom den vårt samhälle valt att tillskriva kvinnan. Filmteoretikern Laura 

Mulvey skriver i sin artikel ”Visuell lust och narrativ film” att: ”I den patriarkala kulturen står 

kvinnan som en signifikant för den manlige andre, hon är bunden av en symbolisk ordning i 

vilken mannen kan leva ut sina fantasier och tvångsföreställningar genom att rikta sina 

språkliga befallningar mot den tysta bilden av en kvinna som fortfarande är knuten till sin 

funktion som bärare av mening, och inte som skapare av den.”42 Enligt Mulvey är kvinnan ett 

objekt för den manliga blicken och hon är passiv, bara till för att tittas på. Gyllenhammar 

väljer att i sitt självporträtt ikläda sig rollen som en aktiv kvinna som i allra högst grad är 

bärare av mening. Det är alltid lätt att fascineras över människor med starka övertygelser och 

                                                
41 Dziurlikowska, Magdalena (2006) ”Konsthistoria med queerglasögon”, i Paletten, nr 4, 2006 s. 32. 
42 Mulvey, Laura (1975/2001)” Visuell lust och narrativ film” i Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, 
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6, s. 48. 
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som väljer att gå emot alla regler. Människor som gör saker man inte får. Oftast är vi vana att 

hjältar, våldsverkare, och idealister är män som vi på något sätt ser upp till och romantiserar 

bilden av. Ulrike Meinhof är en kvinna som kan tillskrivas detta och därmed utgör hon en 

minoritet och det är denna minoritet som Gyllenhammar lyfter fram. Kvinnor kan också vara 

hjältar precis på samma sätt som män. Betraktaren får i detta iscensatta självporträtt en 

möjlighet att identifiera sig med en tveksam moralisk förebild som är kvinna. Den manliga 

blicken sätts ur spel och bilden av kvinnligheten som den brukar framställas blir ifrågasatt. 

 

Som Ziggy Stardust spelade David Bowie på våra föreställningar om två skilda kön och 

tänjde därmed på gränserna mellan vad vi definierar som maskulint respektive feminint. Han 

var en androgyn gestalt som trollband sin publik ofta iklädd klänning, smink och högklackade 

skor. Tiina Rosenberg skriver i förordet till Könet brinner:  

 
Genus förvärvas åtminstone delvis genom tillbakavisandet av homosexuella känslobindningar. Genusmelankoli 
knyts hos Butler till den heterosexuella matris som inte tillåter kulturen att sörja förlusten av homosexuell kärlek. 
Inom denna matris orsakar homosexuellt begär genuspanik. Kardinalregeln avseende kön/genus i en binär 
genusordning är att man måste känna igen och kunna klassificera det man ser. Ett mer flexibelt och 
gränsöverskridande genustänkande fungerar inte i en föreställningsvärld där det endast får finnas tydligt 
identifierbara kvinnor och män.43 
 
När Charlotte Gyllenhammar iscensätter sig själv som Ziggy Stardust är hon en kvinna som 

klär ut sig till en feminin man. Hon tillhör det kön vars tilldelade attribut David Bowie 

flörtade med i sin Ziggy gestalt. Bara av att titta på bilden kan vi inte utläsa om det är en man 

eller kvinna. Detta gör oss förvirrade för vi vill ju så gärna kunna sätta en etikett på den 

människa vi möter oavsett om det är på bild eller i verkligheten. Gyllenhammars självporträtt 

ger oss en aning om att det inom oss finns både maskulinitet och feminitet. Hur vi väljer att 

uttrycka detta borde egentligen bara vara beroende av hur vi känner oss. Nu är det inte så 

enkelt och citatet ovan tydliggör detta. För att få en värld med ett mer fritt genustänkande 

måste vi förändra vår föreställningsvärld där vi har två identifierbara kön. Frågan är bara hur 

det skulle gå till? Visst utmanas ständigt begreppen kön och genus av olika subkulturer, men 

dessa stannar just vid att endast vara undantag till regeln, heterosexualiteten med allt vad det 

innebär. Fotot av Gyllenhammar som Ziggy Stardust har formen av ett idolporträtt. Alla har vi 

väl i någon period av livet haft bilder av våra idoler uppsatta på väggarna. Ofta står en idol för 

ett visst slags ideal som vi beundrar. Vi vill kunna identifiera oss med våra idoler. Ziggy 

Stardust förförde både kvinnor och män från scenen genom sin musik. I egenskap av 

                                                
43 Butler (2005) s.24f. 
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världsartist hade David Bowie en möjlighet att utmana begreppen manlighet och kvinnlighet 

på ett sätt som vanliga människor kanske inte vågar. Med sitt iscensatta självporträtt får 

Gyllenhammar oss att minnas en idol vars signum var androgynitet. En artist vars ideal 

utmanade en heteronormativ ordning.  

 

SLUTSATSER AV ANALYSERNA  
De tre analyserna ovan har alla visat prov på hur det iscensatta självporträttet kan se ut. På 

många plan liknar de varandra, men de har även saker som skiljer dem åt. Andy Warhols 

självporträtt ifrågasätter kön/genus genom att i en drag ikläda sig de attribut som vi är inlärda 

att koppla samman med kvinnlighet. Han leker med den i samhället rådande heterosexuella 

manliga blicken, där kvinnan är ett objekt. Self- Portrait in drag öppnar upp för nya blickar 

och betraktarpositioner. Bilden visar upp hur konstruerad kvinnligheten och manligheten är 

och hur djupt detta är rotat inom oss. Cindy Sherman visar i sitt iscensatta och approprierade 

självporträtt upp en annorlunda bild av konsthistorien. Hon leker inte bara med roller utan 

även med representationer genom att återskapa en målning som fotografi. Det hela är så 

skickligt genomfört att man som betraktare både häpnar, men samtidigt inte riktigt tror att det 

är sant. Sherman återerövrar blicken och synliggör för betraktaren hur konstruerad bilden av 

vår konsthistoria är. Hon tydliggör representationen och som betraktare blir vi medvetna om 

detta och vi kan på så sätt skapa en distans till det vi ser. Charlotte Gyllenhammars 

självporträtt återkallar minnet av två kända personligheter från 1970- talet. Fotografierna 

påminner i formen om idolporträtt och betraktaren får en möjlighet att i bilden av Meinhof 

identifiera sig med en tveksam moralisk förebild som dessutom är kvinna. Iklädd rollen som 

Ziggy Stardust leker Gyllenhammar med androgynitet och ett gränsöverskridande 

genustänkande.  

 

I RELATION TILL SKOLAN 
”Söndagar är en okvinnlig dag. Man duschar inte, håret hänger, man rakar inte benen, man går 

i fula kläder. Det är lite jobbigt att vara kvinnlig hela tiden, man har faktiskt inte alltid lust. 

Man orkar liksom inte alltid. Ibland vill man få lugn.”44 

 

Citatet ovan är hämtat från Fanny Ambjörnssons avhandling En klass för sig, om genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer. Att läsa Ambjörnsson text har varit otroligt givande i 
                                                
44 Ambjörnsson (2004), s. 67. 
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relation till den här uppsatsen. Syftet med min uppsats har varit att lyfta fram och visa att det 

finns andra sätt att behandla självporträttet på än det traditionella ”måla av så att det blir likt 

dig själv” i bildundervisningen i skolan och genom konsten få en möjlighet att gestalta helt 

andra roller än de vi förhåller oss till i vårt dagliga liv. Det här sättet tror jag i sin tur kan bidra 

till en djupare förståelse inför det som vi förknippar som annorlunda och ”onormalt”. 

Ambjörnsson hänvisar till Foucault och skriver: ”Från att tidigare ha utövats genom vapen, 

skrämsel och materiella begränsningar, verkar makt alltmer genom att individer självmant 

anpassar sig till normer. Denna anpassning sker inte genom hot, utan istället med 

uppmaningen att man därigenom blir lyckligare. Under en sådan ordning verkar alltså makten 

framför allt genom självsanering, självövervakning och självdisciplinering.”45 Jag tror inte det 

finns någon människa som inte vill känna att de passar in och tillhör en grupp. I skolan är det 

extremt viktigt att lyckas finna sin speciella plats i gruppen. Genom det får man en bekräftelse 

på att man är ”normal” och värd att älska. Att vara tjej och kille handlar om att passa in i det 

som vi förknippar med normalt för respektive kategori. Det är en ytterst fin balansgång och 

lätt att trampa fel. Hur mycket vi än försöker att anpassa oss till normen så är det ibland 

omöjligt. Men att våga vara annorlunda kan vara svårt, speciellt då priset man får betala ofta 

är utanförskap. 

 

Jag tror att man som bildlärare har en bra möjlighet att kunna föra fram frågor som rör 

kön/genus på sätt som inte lärare i andra ämnen har. När man ska försöka diskutera de här 

begreppen med ungdomar är det lätt att hamna i diskussioner som inte leder någon vart och 

som bara bekräftar saker vi redan vet. Att istället fokusera på ett görande, att skapa bilder, kan 

förhoppningsvis leda till annorlunda diskussioner med djupare insikter som följd. Att låta 

bilderna vara utgångspunkten i första hand och genom dem prata om hur de valt att framställa 

sig själva. ”Att normer ständigt måste söka sin mening och sitt existensberättigande i 

avvikelser, innebär att det inte existerar någon stabil och fast kärna av normalitet. Därför 

kommer också relationerna mellan norm och avvikelse att vara både instabila och sårbara. 

Detta ömsesidiga och ojämlika beroende innebär alltså att avvikelsen ständigt finns 

närvarande i vår kultur, oavsett om vi väljer att se den eller inte.”46 Vi måste öppna ögonen 

för det som är annorlunda och visa att det finns plats även för dem som faller utanför den 

heteronormativa ordningen. Som lärare är det viktigt att jobba för att ens elever ska bli så 

toleranta som möjligt mot varandra och respektera alla som lika värda oavsett klass, kön, 

                                                
45 Ambjörnsson (2004), s. 21. 
46 Abjörnsson (2004), s. 23. 
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sexualitet och etnicitet. Det enda sättet som det kan ske på är genom upplysning och det är här 

som utmaningen ligger. Att kunna upplysa på rätt sätt, så att det som sägs verkligen har någon 

effekt och fastnar.  Jag tycker att konsten är ett utmärkt medel. Precis som jag nämnde i 

inledning handlar dagens postmodernistiska konst ofta om ett ifrågasättande. Att öppna upp 

våra blickar för nya synsätt. Därför är konsten så viktig både i samhället överlag och framför 

allt i skolan. Jag tycker att konst ska ses som ett ypperligt läromedel för ungdomar. 

 

Tänk att för en stund kunna få bli vem du vill. Kanske skulle du pröva att byta kön? Bli den 

du i dina drömmar alltid önskat vara? Din största idol? Någon du är rädd för? En historiskt 

viktig person? Allt är möjligt. Att få uppleva spänningen i att se en bild av sig själv, men 

samtidigt se en helt annan människa. Någon man skulle kunna vara. Att leka med bilden av 

sig själv och därigenom få en förståelse för hur mångbottnade vi är som människor. 

Egentligen är de enda gränserna som finns de gränser vi sätter upp för oss själva i förhållande 

till normen. Det normala existerar ingen annanstans än i ditt eget huvud, som något som bara 

får dig att må dåligt för att du inte kan leva upp till det. Livet är på många sätt ett rollspel med 

enormt många deltagare. Fast tvärtom mot för vad vi verkar tro så är inte spelreglerna något 

fast och beständigt. De går att förändra. Kanske är det inte den lättaste förändringen att göra, 

men den är värd att kämpa för.  

SLUTDISKUSSION 
Vad har jag då kommit fram till med utgångspunkt i min frågeställning? Mankell skriver: ”Att 

synliggöra de strukturer som konstituerar vår syn på oss själva har blivit en uppgift som 

konstnären mer och mer kommit att intressera sig för. Detta ska naturligtvis ses mot bakgrund 

av den postmoderna diskursen, vilken lyfter fram och uppfattar identiteten som en kulturell 

och social konstruktion.”47 Detta citat tydliggör på ett bra sätt utifrån vilket synsätt de 

iscensatta och approprierade självporträtt som jag undersökt i denna uppsats kommit till. Det 

är inte längre lika intressant att framställa sig själv så som vi är vana att traditionella 

självporträtt ser ut. Istället fokuserar konstnärerna på att försöka få oss att förstå att det sätt 

som vi ser oss själva och våra medmänniskor på är konstruerat av det samhälle vi lever i. En 

värld som upprättat två olika kön vilka tillskrivits olika egenskaper och attribut. Där kvinnan 

är objektet och mannen utgör normen för hela samhällskonstruktionen. Han har makten och 

det är hans begär som styr blicken. Andy Warhol, Cindy Sherman och Charlotte 

Gyllenhammars bilder bidrar alla till att ifrågasätta denna makt och blick. De är en del i 

                                                
47 Mankell (2003), s.192. 
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arbetet att skapa medvetna betraktare som förstår att kvinnan inte är ett objekt och att 

maskuliniteten inte tillhör mannen och feminiteten inte tillhör kvinnan. För att kunna få en 

universell jämställd blick måste den manliga blicken analyseras och nedmonteras. Blicken 

kan förändras, men det förutsätter att vi ständigt ifrågasätter den. 

 

Vi lever alla i en vardag där det är viktigt att förhålla sig till normen och bryter man mot den 

är det lätt att förlora sin ställning som en i gemenskapen. Vi människor är beroende av 

varandra och därför är det viktigt att få ett godkännande av de personer som finns omkring 

oss. Att bli en del av en grupp och känna att man betyder något. Hur man ser på sig själv är på 

många sätt beroende av hur andra ser och uppfattar en. Vi blir också påverkade av alla de 

bilder som passerar våra ögon varje dag. Någon har formulerat ett ideal som vi försöker leva 

upp till. Det vi istället borde göra är att ifrågasätta vem denna ”någon” är och vems ideal det 

handlar om. Bilderna jag tagit upp och analyserat tycker jag gör det. De vill öppna upp våra 

blickar och förändra oss till att bli medvetna betraktare och inte bara passiva åskådare. Bia 

Mankell skriver att självporträttet kan ses som en visuell värld där vårt samhälle och kultur 

speglar sig och skapar en rörelse. I denna rörelse finns en plats där både konstnär och 

betraktare kan mötas. Därmed blir självporträttet inte bara en bild av konstnären utan även en 

bild av betraktaren. På så sätt blir självporträttet en bild som öppnar upp för reflektion över 

mänskligt liv och konst för både den som skapat självporträttet och den som betraktar det.48 

 

Det är inte alltid lätt att veta vem man är eller vem man skulle vilja vara. Att söka efter sin 

identitet är något som pågår ständigt livet ut. Kanske är det så att det är sökandet som är själva 

livet. Jonas Gardell formulerar det bra i sin bok Ett ufo gör entré: ”När andra säger: ’Vem tror 

du egentligen att du är?’ kan man faktiskt svara: ’Hur skulle jag kunna veta det?’ Man måste 

inte själv veta, ibland räcker det faktiskt med att leta.”49 

                                                
48 Mankell (2003), s. 261f. 
49 Gardell, Jonas (2001), Ett ufo gör entré, Stockholm: Norstedts förlag, s.233 



 27 

 

 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING  

TRYCKTA KÄLLOR  
 
Ambjörnsson, Fanny (2004) I en klass för sig, Stockholm, Ordfront förlag.  
 
Arrhenius, Sara, red. (2001) Feministiska konstteorier, Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6. 
 
Butler, Judith (2005) Könet brinner, Svenska utgåvan, Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Criqui, Jean-Pierre (2006) “The lady vanishes”, i Cindy Sherman English-language edition Flammarion 
SA/Éditions Jeu de Paume (Simultaneously published in French as Cindy Sherman (2006) Flammarion 
SA/Éditions Jeu de Paume, Paris). 
 
Dziurlikowska, Magdalena (2006) ”Konsthistoria med queerglasögon”, i Paletten, nr 4, 2006. 
 
Gardell, Jonas (2001), Ett ufo gör entré, Stockholm: Norstedts förlag. 
 
Kempe, Jessika (2007) ”Cindy Shermans många ansikten”, i Dagens Nyheter Kulturdelen 24/2 2007. 
 
Mankell, Bia (2003), Självporträtt. En bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst, Acta Universitatis 
Gothoburgensis Göteborg. 
 
Mulvey, Laura (1975/2001)” Visuell lust och narrativ film” i Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, 
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6. 
 
Perry, Gill & Wood, Paul (red.) (2004)Themes in contemporary art, Yale University Press, New Haven and 
London in association with The Open University. 
 
Rivière, Joan (1929/2001) ”Kvinnligheten som maskerad”, i Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, 
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6. 
 
Rose, Gillian (2001), Visual Methodologies, An introduction to the Interpretation of Visual Materials, Sage 
Publications London. 
 
Rossi, Lena – Maaija (1993/1995) ”Att re-turnera blicken”, i Lindberg, Anna Lena (red.) Konst, kön och blick, 
Stockholm: Norstedts förlag. 
 
Shawcross. M, Nancy (1997), Roland Barthes on Photography, The Critical Tradition in Perspective, University 
Press of Florida. 
 
Werkmäster, Barbro (1991), ”Av bild – själv bild – bild själv. Om kvinnliga konstnärers självporträtt.” i: 
Konsthistorisk tidskrift, årgång LX, häfte 2. 1991.  

OTRYCKTA KÄLLOR 
 
http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_163_3.html Ted Mann besöksdatum: 2007-04-10 
 



 28 

 

 

 

 

BILDFÖRTECKNING 
 
1. Andy Warhol, Self-portrait (in Drag), 1981. Polaroid print, 4 ¼ x 3 3/8 inches. Solomon R. Guggenheim 
Museum  (sid 13) 
 
2. Cindy Sherman, Untitled # 224, 1990. Color photograph 48 x38 inches. (sid 16) 
 
3. Caravaggio, Little Sick Bacchus, c. 1593. Oil on canvas 26½ x 21 inches. Galleria Borghese, Rome (sid 17) 
 
4. Charlotte Gyllenhammar, Nachsagen - Ich und Meinhof (B 3), 2004. C-print, silikonmonterat på glas (sid 20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

BILAGOR 

 

Self-portraits (in Drag) 
 

Holly came from Miami, F-L-A 
Hitchhiked her way across the U-S-A 

Plucked her eyebrows on the way 
Shaved her legs and then he was a she 

She says hey babe, take a walk on the wild side 
Said hey honey, take a walk on the wild side 

(Lou Reed, Walk on the Wild Side) 

 
Jag drog håret bakåt, målade ögonbrynen grövre och en antydan till mustasch på överläppen. 
Sedan tog jag på mig skjorta och slips, bet ihop käkarna och blickade allvarligt in i kameran. 
Så var jag plötsligt man och maskulin. När jag tittade på bilden av mig som man förvånades 
jag över hur iklädandet av mansrollen kunde främmandegöra mitt eget utseende så inför mig 
själv. Jag vet att det är jag på bilden, men samtidigt känner jag inte igen mig själv. Jag ser 
faktiskt ut som en man. Det är både lite skrämmande och fascinerande på samma gång. Under 
tiden jag i uppsatsen analyserade Andy Warhols Self-portrait (in Drag) började jag fundera på 
om det skulle fungera att göra mig själv till en dragqueen. Att likt Gyllenhammar i 
Nachsagen ich und Meinhof, när hon ikläder sig rollen som Ziggy Stardust, göra en 
dubbeldrag, framför kameran. Skulle jag fortfarande se manlig ut i örhängen, utsläppt hår och 
röda läppar?  
 
Broderiet har följt mig genom hela arbetets gång och jag tycker att det är ett intressant 
material att använda sig av när man behandlar frågor om kön/genus, eftersom det är så starkt 
förknippat med kvinnor och kvinnlighet. Jag tyckte om att sätta detta i relation till 
maskulinitet. Jag ikläder mig en mansroll, men fortsätter att utöva en klassiskt kvinnlig syssla. 
Broderiet växer långsamt framåt och tillslut blir självporträttet av mig som man tydligt. 
Konstnärens klassiska medium och verktyg som oljefärgen och penseln är förvandlad till nål 
och tråd. Det hela blir en drag både i material och bild. Samhället vi lever i har valt att 
tillskriva broderiet kvinnan och det är därför vi tycker att det är ”speciellt” när män broderar. 
Egentligen är det inget annat än ett material, bland alla andra material. 
 
Jag har i mitt gestaltande arbete upptäckt vilka möjligheter det finns att i bilden kunna skapa 
sig själv precis som man vill. Bilderna av mig som man och dragqueen varken ljuger eller 
talar sanning. De leker med representationen av mig. Genom att ikläda mig rollen som man 
kan jag få syn på hur jag skapar kvinna varje dag. Vi är alla deltagare i ett rollspel där 
iscensättandet av kön/genus är en så naturlig del i vår vardag att vi kanske inte alltid tänker på 
det. I bilden kan jag välja att vara vilket kön jag vill men i verkliga livet är gränserna för 
könen svårare att överträda. Genom att ständigt ifrågasätta den rådande normen kan vi 
förhoppningsvis öppna de gränser vi sätter upp både för oss själva och andra. Vi är så mycket 
mer än de begrepp som vi tillskrivs. 
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